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Sag nr. 2017-25: Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 2017-26: Godkendelse af referat fra seneste møde
Sagsfremstilling:
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 22.09.2017.
Indstilling:
Direktionen indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 2017-27: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.


Løbende revision oktober 2017, revisors bemærkninger i Management Letter (se bilag)

Beslutning:
Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-28: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber


NK-Spildevand A/S. Kampagnen ”kun 3 ting i dit lokum” kommer i en juleudgave (korsang). Vi
forsøger at få den i lokale biografer ved juletid.



NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S. Elektronisk valg gennemført med NemID. Kun afgivet 275
stemmer – fordelt på 4 kandidater. Valgresultatet er offentliggjort på Forsyningens hjemmeside.
Valgt er:
Jane Nielsen, Fuglebjerg
Diego Gugiolotta, Mogenstrup



NK-Vand A/S. Udskiftning til nye fjernaflæste målere er i gang. Udskiftningen forløber
planmæssigt. Brugerne glemmer at læse vigtig informationer (udleveret ved
målerudskiftningen), hvorfor der stadig er mange opkald om aflæsningskort.
Udskiftninger kører i 2 tempi, 1. installation af ny målere i 2017, 2. 2018, aflæsningssystem
etableres.



Helge Adam Møller orienterede om:
I NK-Spildevand A/S tester nye glasfiberdæksler for at afprøve, at mindske støj i vejen.
Afprøvningen foregår i Holmegaard.
Tømningsordningen giver udfordringer med ekstra kørsler grundet spærret adgangsforhold
(ikke klippet træer, hække mv.) Nyt regulativ på vej om et års tid. Takster hæves en anelse i
2018.



Michael Rex orienterede om:
Der ønskes en bedre kontakt og samarbejde med Teknisk Forvaltning/Kommunen. Forslag om
at Teknisk direktør og Udvalgsformand inviteres med til et årligt bestyrelsesmøde, for at blive
orienteret/information

Sag nr. 2017-29: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017
Sagsfremstilling:
Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017.
Regnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.
Sagens bilag:
 Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017 - eftersendes eller udleveres på mødet
Indstilling:
Direktionen indstiller:
 At bestyrelsen godkender regnskabet pr. 30.09.2017.
Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 2017-31: Registrering af reelle ejere
Sagsfremstilling:

I forbindelse med ny lovgivning om indførelse af register over reelle ejere, grundet gennemførelse og
implementering af skattelypakken og 4.hvidvaskdirektivs bestemmelser, skal de fleste selskaber i
Danmark registrere selskabernes reelle ejere.
I henhold til Erhvervsstyrelsens praksis, kan offentlige myndigheder (og kommuner) ikke registreres
som reelle ejere, da denne altid er en fysisk person.
Fra Erhvervsstyrelsens portal med spørgsmål og svar om reelle ejere og offentlige myndigheder
fremgår det at:
Hvem er reelle ejere i en virksomhed ejet af en offentlig myndighed?




Et selskab, der er 100 pct. ejet af en offentlig myndighed, har efter Erhvervsstyrelsens praksis
ingen reelle ejere, og skal registrere selskabets direktion som reelle ejere. Tilsvarende vurderes at
gøre sig gældende, hvis den ultimative ejer er en udenlandsk offentlig myndighed.
Det betyder, at selskabet i dette tilfælde skal registrere, at selskabet ingen reelle ejere har og
indsætte direktionen som reelle ejere.
Et selskab kan have en eller flere reelle ejere, hvis der er personer, som kan kontrollere selskabet
ved hjælp af andre midler eller at selskabet kun delvist er ejet af en offentlig myndighed.

Uddrag fra erhvervsstyrelsens vejledning – se linket nederst i sagsfremstillingen:
Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om indførelse af et register over reelle ejere gennemfører dele af
skattelypakken fra december 2014 og implementerer 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser om
registrering af reelle ejere i selskaber og andre juridiske enheder.
Registrering af ejerforhold omfatter to typer ejere: legale ejere og reelle ejere. Det er kun A/S, ApS,
IVS, P/S, SE-selskaber og K/S, der er registreringspligtig iht. LEV, som skal registrere oplysninger om
både legale og reelle ejere.
Legale ejere er en person eller en virksomhed, der har 5 % eller mere af stemmerettigheder eller
kapital i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direk-te
eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmeret-tighederne i
virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et
medlem af ledelsen.
Registrering af reelle ejere skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser og skaber
øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover bliver sværere at sløre
ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Gen-nemsigtigheden skal også
medvirke til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.
Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller
kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver
kontrol ved hjælp af andre midler.
En reel ejer er altid en fysisk person.
Deadline for registrering i registreret hos Erhvervsstyrelsen er 1.december 2017.
Sagens bilag:
 Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning, som kan læses her (fylder 24 sider):
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf
 EY artikel af 29. august 2017, ”Forsyningsselskabers registrering af reelle ejere.
Indstilling:
Bestyrelsesformanden indstiller at:
 Direktør Bjarne Andreasen registreres som reelle ejer i NK-Vejlys A/S og NKE-Elnet A/S
 Direktør Peter Hougaard registreres som reelle ejer i NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S
 Direktør Steen Lindhardt registreres som reelle ejer i NK-Service A/S og NK-Forsyning A/S
Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at Steen Lindhardt registreres som reelle ejer i NK-Servi8ce A/S og NKForsyning A/S.

Sag nr. 2017-32: Næste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling:
Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er ikke fastlagt.
Det forventes, at mødet afholdes snarest efter ekstraordinær generalforsamling i januar 2018, hvor de
nye bestyrelser konstitueres.
Mødeplan for 2018 vil blive fremlagt på første bestyrelsesmøde.
Indstilling:
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-33: Eventuelt
John Lauritzen: Forvent der afholdes en Nytårsmiddag

